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Försvarsmaktens yttrande över Remiss av Boverkets
rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för
byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av
byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51
Resurseffektiv användning av byggmaterial
Försvarsmakten som en stor hyresaktör inom staten ser positivt på en
resurseffektiv användning av byggmateriel, dess dokumentation ur ett
livscykelperspektiv samt en klimatdeklaration i enlighet med utredning och
rapporter. Sammantaget kommer dessa åtgärder att bidra till att Försvarsmakten
når sina egna målsättningar på energi, klimat och miljöområdet.
Försvarsmakten delar utredarnas åsikt att byggnader som är avsedda för
totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller att den
verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur undantas från kraven på
klimatdeklaration och loggbok för byggnadsmateriel i likhet med nuvarande
undantag i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader.
Försvarsmakten ser samtidigt inga hinder till att fastighetsägaren frivilligt för en
motsvarande loggbok för byggnadsverk som omfattas av sekretess ur ett internt
hållbarhetsperspektiv för den dagen då byggnaden eller anläggningen avvecklas.
En sådan loggbok skulle då behöva omfattas av samma sekretess som övrig
dokumentation för byggnadsverket.
I beskrivningen av byggnader som skulle kunna omfattas av de föreslagna kraven
på loggbok ingår lokaler såväl som nya anläggningar som byggs i form av väg,
järnväg, spårvagn eller tunnelbana. I betänkandet används även begreppet
byggnadsverk så som det definieras i EU:s byggproduktförordning och plan- och
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bygglagen, det vill säga som en byggnad eller annan anläggning. Med annan
anläggning avses exempelvis vägar, järnvägar, ledningsnät, plattformar, slussar
och dammar.
Försvarsmakten vill här lyfta fram att flera av dessa lokaler och anläggningar kan
komma att omfattas av riksintresse för totalförsvarets civila del. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett bemyndigande att identifiera markoch vattenområden som behövs för anläggningar som kan vara av riksintresse för
totalförsvarets civila del. MSB befinner sig med hänvisning till detta mitt i ett
arbete att tillsammans med de bevakningsansvariga myndigheterna och
Länsstyrelsen identifiera dessa områden.
I den mån lokaler och anläggningar ingår i nuvarande eller kommande
totalförsvarsplanering kan således hela eller delar av dessa omfattas av sekretess.
Ett tydligt exempel är vägar och järnvägar som inte per definition omfattas av
sekretess men som i avsnitt av sin längdsträckning kan vara utrustade med
sprängtunnlar eller annan särskilt byggd infrastruktur och utrustning som därför
inte är lämpliga att redovisa öppet i en loggbok över byggmaterial.
I definitioner över vilka byggnader som undantas skyldighet att upprätta loggbok
bör därför följande tillägg göras:
”Byggnader eller del av byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på
grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av
hemlig natur.”
Vidare bör en analys göras vid respektive infrastrukturansvarig myndighet över
vilka byggnader som bedöms kunna utgöra del av totalförsvarets planering,
verksamhet och därför avsedd infrastruktur.

Beslut i ärendet har fattats av ställföreträdande chef för juridiska avdelningen
Kerstin Bynander. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har försvarsjurist
Johanna Alterman samt Jakob Gille (HKV LEDS TF Hållbarhetssektion) deltagit.
Sistnämnda tillika föredragande.

Bynander, Kerstin
Ställföreträdande chef juridiska avdelningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och
ärendehanteringssystem.
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